
 
 

 

  الشــــيخ شــرم                          
 21/8/2018و  20عيد االضحى المبارك رحالت                 

 بالتعاون مع األردنية للطيران                                      

 

 اسم الفندق

 أيام 4ليالي  3

21/8 

 يام أ 5ليالي  4

 21/8و  20/8

 أيام 6ليالي  5

20/8 

Dblb Sglb Dblb Sglb Dblb Sglb 

Sierra5* (All Inclusive)                                      white knight beach 

Deluxe room          دنانير للشخص الواحد لليلة الواحدة                                                                                             8يضاف                        

 د 535 د 445 د 455 د 380 د 400 د 350

 white knight beach                                وجبة افطار   *5سافوي 

 S- Class   دينار للشخص الواحد لليلة الواحدة 90يضاف          

  Sea View Room    دنانير للشخص الواحد لليلة واحدة 8يضاف 

 د 570 د 480 د 480 د 410 د 425 د 370

 white knight beach                                            (  Soft E-Class)  *5سافوي 

  Sea View Room    دنانير للشخص الواحد لليلة واحدة 8يضاف 

 د 730 د 640 د 610 د 540 د 520 د 465

                                         Hard E-Class (  white knight beach)  *5سافوي 

  Sea View Room    دنانير للشخص الواحد لليلة واحدة 8يضاف 
 د 765 د 675 د 640 د 565 د 540 د 485

 white knight beach                                              ( All Inclusive) *5سافوي 

  Sea View Room    دنانير للشخص الواحد لليلة واحدة في المزدوجه 8يضاف 

  Sea View Room    دنانير للشخص الواحد لليلة واحدة في المفردة 11يضاف 

 د 590 د 515 د 495 د 440 د 435 د 390

 د 600 د 480 د 510 د 410 د 445 د 370 قخليج النب                         العاب مائية  ( All Inclusive) *5ميرابيل جاز بيتش

 & Family Room  ( All Inclusive) *5ميرابيل جاز بيتش

TPLB                                                    قخليج النب                                     العاب مائية 

 ----- د 505 ----- د 430 ----- د 385

Stella De Mare5*  S.V.DLX       ) نعمة بيه ) وجبة افطار 

   Soft All  Inclusive  دنانير للشخص الواحد لليلة واحدة 20يضاف      

       All Inclusive       دنانير للشخص الواحد لليلة واحدة 30يضاف         

 د 715 د 555 د 600 د 470 د 510 د 415

 د 805 د 625 د 670 د 525 د 565 د 455 جاردن بيه            S.V.DLX (All Inclusive)* 5حياة ريجنسي 

 Sun Rise Select Arabian Beach5*  (All 

Inclusive)                           شارك بيه 

 د 980 د 715 د 810 د 595 د 670 د 510

Steigenberger AL Cazar 5 *Superior )  Ultra All 

Inclusive)                          خليج النبق 
 د 995 د 710 د 825 د 595 د 680 د 505

Steigenberger AL Cazar 5 *Deluxe )  Ultra All Inclusive) 

          Family Room & TPLB                                                  خليج النبق 

 ----- د 890 ----- د 735 ----- د 615

 قخليج النبSuperior مائية العاب (Ultra All Inclusive )*5ريكسوس شرم 

                                                              6/8/2018األسعار صالحه للحجز ليوم 
 د 980 د 745 د 805 د 625 د 665 د 530

 قخليج النب  Deluxe  مائية العاب (Ultra All Inclusive )*5ريكسوس شرم 

                                                              6/8/2018األسعار صالحه للحجز ليوم 
 د1030 د 780 د 850 د 650 د 700 د 550

 قخليج النب Seagate5*( Ultra All Inclusive)  Superior ريكسوس 

                                                              6/8/2018األسعار صالحه للحجز ليوم 
 د1085 د 820 د 895 د 680 د 730 د 570

 د1115 د 835 د 915 د 695 د 750 د 580 قخليج النب       Seagate5*( Ultra All Inclusive)Deluxe ريكسوس 



 
 

 

 

 .الواحد بالغرفة المزدوجة، الغرفة المفردةاألسعار أعاله للشخص 

 

 كافة الضرائب .الطائرة، اإلقامة بالفندق , التنقالت من والى مطار شرم الشيخ ,  : تذكرةاألسعار تشمل* 

 

 . : رسوم التأشيرة) لغير األردنيين(، الرحالت االختياريةاألسعار ال تشمل* 

 

 الطفل األول المشارك بنفس غرفه األهل:* 

  دينار 95سنه :  2 – 0من 

 دينار 255 :  سنوات 6 – 2   من   

    دينار                              255سنوات  :  4 – 2فندق مريتيم جولي فيل  من 

 

  

الطفل الن اي مبلغ يتم يرجى توخي الدقة عند اعطاء اي معلومات بخصوص اعمار االطفال من قبل ولي امر   -مالحظة: 

دفعه في الفندق او لشركة الطيران من قبل المسافر يكون نتيجة تزويدنا لعمر الطفل خطأ ويكون على مسؤولية المسافر 

 والشركة ال تتحمل مسؤولية ذلك .

 ....  الطيران يرجى العلم أن شركة 

األسماء لذا يرجى التأكد أن االسم مطابق و اليمكن تغيير التذاكر غير مرتجعة نهائيا ألي سبب من األسباب 

    للجواز تماما

 2017 من سنة شرم الشيخ Seagateو ريكسوس الشيخ  بناء على تعليمات فندق ريكسوس شرم   

  مسموح للمتزوجين وعائالتهم فقط الحجز سيكون
من مطار  01/01/2016على المسافر ابتداء من بناء على تعميم مطار الملكة علياء الدولي لشركات الطيران ,,, تم تبليغنا بأن   

 .. حيث تم استحداث نظام امني جديد ساعات من موعد الطيران 3الملكة علياء الدولي التواجد في المطار قبل 
    .ويأخذ من المسافر وقت أطول للوصول إلى كاونتر شركات الطيران 

 
 

 275/ 245اشعارديل األسعار أعاله دون سابق للسياحة بحق تع نتيفيتيتحتفظ 

                                                              6/8/2018األسعار صالحه للحجز ليوم 

 موعد الوصول موعد االقالع رقم الرحلة  

     شرم الشيخ  –علياء مطار الملكة 

     مطار الملكة علياء –شرم الشيخ 


